JAARVERSLAG REPAIR CAFE 2018

Voor het zesde jaar is het Repair Café Heusden, in Drunen actief
geweest.
Het Repair Café vond één maal in de twee maanden plaats in buurthuis
de Stulp, op een woensdagavond van 19.00 uur tot 21.00 uur.
De ruimte wordt gratis ter beschikking gesteld door ContourdeTwern.

Inmiddels zijn er ruim 1.500 Repair Café’s, verspreid over 33 landen.
Zie voor meer informatie: www.repaircafe.org

De doelen van het Repair Café zijn:
- het overdragen van reparatiekennis: samen met deskundige
vrijwillige reparateurs worden de kapotte spullen van de bezoekers
gerepareerd
- verminderen van de hoeveelheid afval: spullen gaan langer mee en
hoeven niet te worden weggegooid.
- beperking van de hoeveelheid grondstoffen en energie die nodig is
om nieuwe producten te maken en vermindering van de CO2uitstoot
- het Repair Café is een ontmoetingsplek waar bezoekers en
vrijwilligers een praatje kunnen maken
De afgelopen zes jaar vonden er 34 Repair Cafés in Drunen plaats, er
werden alles bij elkaar 886 kapotte spullen door de bezoekers gebracht.
Reparatie is in principe gratis, een kleine vrijwillige bijdrage wordt
gevraagd om de gemaakte onkosten van te betalen.
Iedereen is welkom.
Overzicht van de gebrachte kapotte spullen en het aantal dat wel/niet
gerepareerd werd in 2018:
aantal ingebrachte kapotte spullen
143
gerepareerde spullen
82
half gerepareerde spullen/advies gegeven 21
niet gerepareerde spullen
40
Wat er zoal gerepareerd werd:
kleding, fietsen, horloges, kleine houten meubels, blender, cd-speler,
compressor, epilator, citruspers, kacheltje, grilapparaat, haspel, koelbox,
laptop, naaimachines, pizzapan, radio, rollator, scheerapparaat,
speelgoed trein, stofzuigers, typemachine, waterkokers, wekker, etc.
Ook 2018 was weer een goed jaar voor het Repair Café: veel
gerepareerde apparaten, kleding, fietsen, etc., tevreden bezoekers en
een prima sfeer.
Dank aan alle vrijwilligers, zonder hen geen Repair Café’s:
Noor, Paul, Peter, Cees, Ludwig, Norbert, Jos, Jeroen, Carla, Willem,
Halvor, Louis, Wil, Paul, Gerard , Laurens en Bas.

Helaas namen we afscheid van Norbert en Bas vanwege persoonlijke
omstandigheden.
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